1353ª Sessão Ordinária
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito
horas e dois minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em
Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Marcos Antonio Pasa.
Estavam presentes os demais vereadores: Flamir Schneider, Leandro Timm,
Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, João Odilar Nunes, Evaldir Jacob
Dries e a vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a sessão, o
Presidente convidou a todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Em
seguida efetuou a leitura bíblica. Após a leitura, o Presidente dispensou a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam
cópias. Colocada em votação a Ata Milésima Trecentésima Quinquagésima
Segunda foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao diretor que
fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Recebidas:
Oficio da Promotoria de Justiça de Arroio do Tigre solicitando o
encaminhamento de cópia do ato de nomeação da servidora Jessica Puntel
como Assessora Jurídica da Casa, bem como informados os valores da
remuneração mensal paga e carga horária mensal trabalhada; Oficio do
vereador Delmar Schanne encaminhado Projeto de Lei Legislativo nº 001/2016,
que dá denominação a rua da cidade de Arroio do Tigre para ser apreciado e
votado; Convite da Comunidade de Cabana Santa Lúcia para festa da
comunidade no dia três de abril do corrente; Convite da Associação Municipal
das Trabalhadoras Rurais de Lagoão, do Escritório Municipal da
EMATER/ASCAR e a da Prefeitura Municipal de Lagoão para o 24º Encontro
Intermunicipal das Mulheres no dia oito demarco na sede do município de
Lagoão; Correspondências Expedidas: Oficio à senhora Promotora de Justiça,
Greice Avila Schmeing respondendo a sua solicitação e encaminhando cópias
do documentos em anexo. Ordem do Dia: Indicação nº 012/2016; Indicação nº
013/2016; Indicação nº 014/2016; Indicação nº 015/2016; Pedido de
Informação nº 002/2016; Projeto de Lei nº 009/2016; Projeto de Lei nº
010/2016; Emenda Modificativa nº 001/2016 ao Projeto nº 010/2016; Projeto de
Lei nº 011/2016; Emenda Modificativa nº 001/2016 ao projeto de Lei nº
011/2016, Projeto de Lei nº 015/2015; Emenda Modificativa nº 001/2016 ao PL
nº 015/2016. Foi solicitada a leitura da Indicação nº 012/2016 de autoria do
vereador Marcos Antonio Pasa indicando ao Chefe do Executivo que efetuasse
a recuperação e a reabertura da estrada entre a cidade e a Linha Lambedor,

pois seria uma necessidade dos moradores daquela localidade. Após a leitura
o Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação
seria encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura da Indicação nº
013/2016, de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa, sugerindo ao
Executivo que disponibilizasse uma máquina para abertura de uma vala na
localidade de Lomba Alta, no acesso a residência de Edilson Foletto, pois no
local quando de muita chuva a água escorre pela lavoura. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria
encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 014/2016, de autoria do
vereador Marcos Antonio Pasa que indica que dentro das possibilidades sejam
instaladas lixeiras nos Bairros Rutzen, São Francisco, Getulio Vargas e Santa
Fé, Solicitou ainda a recuperação da Rua Padre José Pasa, rua esta que dá
acesso ao Bairro Getúlio Vargas, pois estaria em péssimo estado de
conservação e a realização de melhorias na iluminação pública da via. Após a
leitura o Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a
Indicação seria encaminhada ao Executivo. Foi lida a Indicação nº 015/2016,
de autoria do vereador João Odilar Nunes que solicitava a Secretaria de Obras
e Viação do município a destinação de uma retroescavadeira e servidores do
Município para a instalação de uma caixa d’água na localidade de Coloninha a
fim de beneficiar os produtores rurais no abastecimento de água para os
tanques de máquinas agrícolas. Colocou ainda que a caixa e a fonte de água
estariam disponíveis, faltando apenas à mão de obra. Após a leitura o
Presidente colocou que conforme Regimento Interno da Casa a Indicação seria
encaminhada ao Executivo. Foi solicitada a leitura do Pedido de Informação nº
002/2016 de autoria do vereador Marcos Antonio Pasa solicitando relatório com
as seguintes informações: relatório sobre a quantidade de m³ de britas que
foram produzidas pelo Britador Municipal nos anos de dois mil e treze, catorze
e quinze; relatório do destino dado às britas produzidas nos respectivos anos;
relatório do saldo em estoque das britas produzidas no final do ano de dois mil
e quinze; relatório m³ de pedras detonadas nos anos de dois mil e treze,
catorze e quinze; relatório do estoque em final do ano de dois mil e quinze dos
m³ de pedras detonadas; relatório da quantidade de m³ de britas adquiridas de
terceiros nos anos de dois mil e treze, catorze e quinze; relatório do valor gasto
com a segurança do Britador Municipal no ano de dois mil e quinze e
respectivas cópias dos empenhos e notas fiscais. Colocado em discussão o
vereador Marcos passou a presidência da Mesa a sua Vice para pronunciar-se.

A vice assumiu os trabalhos e colocou a palavra a disposição. O vereador
Marcos disse então que como já teria sido questionado na mídia a eficiência do
britador e conforme informações no governo passado teria sido deixado cerca
de novecentos metros cúbicos de pedras para serem quebradas e neste
mandato teria sido detonado novamente mais pedras. Segundo o vereador
ainda foram distribuídos cerca de quatro mil metros cúbicos de britas, com isso
a solicitação seria para saber onde foram colocados e entregues estes
materiais. Salientou ainda que com base nestas informações, onde um metro
cúbico de pedra poderia render até três metros cúbicos de britas, existem
informações desencontradas, pois ainda existe pedras para serem britadas,
não fechando a conta do Executivo, onde segundo declarações nas rádios
teriam sido britados cerca de doze mil metros cúbicos. Finalizou dizendo que
seu pedido visava o controle por parte do Legislativo nas ações do Executivo,
pois no seu entender deveria a administração ter um controle sobre o que é
produzido, carregado e entregue, não podendo ser aceitável acreditar que no
estado que as estradas se encontrariam a atual administração ter dito que teria
colocado todo este montante de brita. O vereador Leandro Timm disse que em
visita na localidade de Linha Tigre para verificação do estado da ponte sobre o
Arroio Tigre e no retorno teriam chegado no britador, que novamente estaria
fechado. Disse ainda que teria visto as fotos do local, onde estaria depositado
lixo, entulhos e galhos, que seria triste visualizar o estado em que se
encontrava o terreno. Concluiu dizendo que seria favorável ao pedido do
colega por entender que o Executivo deve explicações sobre onde foi colocada
a brita que foi produzida no local, pois a população do interior estaria
reclamando das estradas. Como não houve mais colocações, o Presidente
colocou em votação o Pedido de Informação nº 002/2016 que foi aprovada por
oito votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente solicitou a leitura do
parecer da União dos Vereadores do estado do Rio Grande do Sul sobre o
Projeto de Lei nº 009/2015, que autoriza o Município a doar veículo para o CTG
Pousada das Carretas de Arroio do Tigre que foi solicitada “vistas” na votação
pela vereadora Viviane Redin Mergen. O parecer emitido pelo Assessor
Jurídico André Y Castro Camillo conclui que é proibido à distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da administração pública a partir do dia
primeiro de janeiro do ano eleitoral, exceto em caso de calamidade pública,
estado de emergência e programas sociais autorizados em lei e já em
execução. Com isso o parecer aconselhava a rejeição do projeto. O presidente

explicou que a vereadora solicitou vistas na hora da votação e com isso o
projeto não seria mais discutido conforme prevê o Regimento Interno, com isso
o Presidente colocou e votação o Projeto de Lei nº 009/2016, que foi aprovado
por seis votos favoráveis, uma abstenção da vereadora Viviane Redin Mergen
e o Presidente registrou a falta do vereador Ademir Jank que estava licenciado
através de atestado médico. O Presidente colocou em deliberação do plenário
para que fossem lidos os projetos nº 010, 011 e 015, a leitura de apenas uma
emenda modificativa e do último parecer. Todos concordaram e foi lido então o
Projeto de Lei nº 010/2016, que autoriza a contratação emergencial de Inspetor
Tributário para atender necessidades da Administração Municipal, o Projeto de
Lei nº 011/2016, que autoriza a contratação emergencial de Profissional para
atender necessidades da Administração Municipal e o Projeto de Lei nº
015/2015 que autoriza a contratação emergencial de Profissionais para atender
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a leitura do
parecer. Colocado em discussão os projetos, o vereador Delmar Schanne
solicitou pela aprovação dos projetos baseado na importância dos mesmos
para a administração municipal visando dar continuidade aos trabalhos,
principalmente do Engenheiro Civil, acrescidos a emenda modificativa que
determina prazo até dois de maio. O vereador Flamir Schneider colocou que as
emendas aos projetos visavam determinar prazo final para os vencimentos dos
contratos e dentro deste prazo a administração teria tempo razoável para a
homologação final dos contratos, pois segundo o edital do concurso a data
para divulgação dos classificados seria na sexta-feira dia onze. O vereador
Delmar explicou que os contratos ainda venceriam em trinta e um de março e
com isso valeriam por apenas trinta dias. Foi concedido intervalo regimental.
Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
010/2016, acrescido da Emenda Modificativa nº 001/2016, foi aprovado por
sete votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de
Lei nº 011/2016, acrescido da Emenda Modificativa nº 001/2016, foi aprovado
por sete votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto
de Lei nº 015/2016, acrescido da Emenda Modificativa nº 001/2016, foi
aprovado por sete votos favoráveis e nenhum contrário. Tribuna. O Presidente
convidou o vereador Delmar Schanne para manifestar-se. “Senhor presidente,
senhores vereadores, imprensa escrita e falada, comunidade que nos assiste.
Com muita alegria que venho mais uma vez esta Tribuna tendo em vista o
telegrama que recebi na semana passada, onde o mesmo relata sobre uma

emenda parlamentar do deputado federal Sergio Moraes nos repassando o
número do programa onde é para ser colocada a proposta junto ao Ministério
dos Esportes, emenda essa de duzentos e cinquenta mil reais que será
utilizada para ampliação do ginásio de esportes de Linha Rocinha. Então até o
dia quinze o Executivo deve colocar esta proposta no sistema e a tendência
que até o dia trinta que seja esteja empenhada, então com muita alegria mais
uma vez posso vir nessa Tribuna e dizer da escolha certa que tenho feito e
onde trabalhamos com os deputados do fumo e também que eu posso dizer de
passagem os campeões de liberação de emendas no centro serra com toda a
certeza, então agradeço mais uma vez o deputado Sergio Moraes,
intermediado pelo deputado estadual, seu filho Marcelo Moraes onde eles vem
atender a solicitação feita junto a comunidade da Linha Rocinha, em especial
a escola de lá que a mesma pode vir de encontro principalmente ajudar e
auxiliar no esporte daquelas crianças. Então essa informação que eu tenho
repassar a comunidade, repassar aos meus colegas vereadores e dizer que
mais uma vez estou muito satisfeito com o trabalho desses vereadores, tem
feito desses deputados, tem feito para nós e com certeza trarão ainda mais
frutos para o nosso município de Arroio do Tigre. Tenham todos uma boa
semana de trabalho.” O Presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries
para pronunciar-se na Tribuna. “Senhor Presidente em teu nome quero saudar
os demais colegas vereadores, vereadora, Assessora Jurídica, a imprensa
escrita e falada, o patrão do nosso CTG. Dizer que eu to tão feliz quanto a ti
Bernardi, não quero agradecer a ti, mas sim aos colegas vereadores por
aprovar esse pedido desse ônibus e dar os parabéns também ao seu João
Odilar que fez esta proposição pedindo este ônibus para o CTG Pousada das
Carretas e em seguida esse é o seguimento não é por ano político não, é por
nada, o seu João já fez este pedido no ano passado. Então é um seguimento
e daí o próximo com certeza vão ser agraciado também falando com o prefeito
com o nosso CTG do Sitio Alto, Herança Gaudéria então a gente fica muito feliz
quando os vereadores também pensam no melhor para as nossas
comunidades, então até fico muito feliz que eu ando de município em
município, de bar em bar entregando linguiça e o pessoal comenta muito que
Arroio do Tigre é peleia de vereador, então de uns dia para cá eu quero
agradecer os colegas vereadores que tão um respeitando o outro é muito
bonito nos temos que pensar que isso aqui amanhã depois nós não temos mais
aqui e eu penso assim que a gente não pode perder um amigo de tantos ano

por causa de uma sigla partidária ,então eu acho que se tem um pouco mais de
estudo um pouco menos de estudo vamos um respeita o outro e terminar este
ano todo mundo amigo, eu até sou de acordo de quando terminar nosso
mandato, fazer uma festa, um churrasco todos nós juntos e um desculpando o
outro que ninguém é perfeito sabe que naquela hora a gente as vezes fala
alguma coisa que não deve de falar mas então eu se ofendi algum vereador
peço desculpa porque ninguém é perfeito, nem Jesus Cristo não foi perfeito.
Queria agradecer também o meu deputado Heitor Schuch que a gente fica
feliz quando tu vota para um deputado e ele lembra da gente, que ele fez mil e
quatrocentos votos aqui em Arroio do Tigre e esse nobre vereador meio lutou
por ele então ele mandou uma emenda de uma patrulha agrícola de duzentos
mil reais e falando com o prefeito até fiz um pedido que esta patrulha seja
destinada para o Lagoãozinho, porque a maioria dos distritos já tem patrulha
agrícola e ele me falou que vai olhar com bons olhos para aquela comunidade
que é muito esquecida. Também quero em nome da mãe do vereador Flamir,
dona Marlene, quero parabenizar pelo Dia da Mulher, amanhã, e em seu nome
quero parabenizar todas as mulheres do nosso município de Arroio do Tigre,
não só do nosso município de Arroio do Tigre, mas de todo o Rio Grande que
amanhã vai ser uma festa muito lindo no município de Lagoão, então todas as
mulheres recebem os parabéns desse nobre vereador. Queria agradecer o
Secretário de Obras pelo que ele tem feito pelo Sitio, ele e o Paulinho, diretor,
que tão recuperando a estrada, recuperaram as estradas do Sitio Novo, Sitio
Alto e Linha Savedra e agora estão no distrito de Coloninha recuperando as
entradas e depois voltam para Lagoãozinho porque não é fácil, tá difícil, tem
muitas estradas precárias, mas na medida do possível todas elas serão
recuperadas, então a gente fica feliz quando consegue as coisas. Seria isso
meu muito obrigado, uma boa noite e um boa semana de trabalho a todos
vocês”. O presidente convidou o vereador João Odilar Nunes para pronunciarse na Tribuna. “Quero inicialmente saudar o excelentíssimo senhor Presidente
dessa casa doutor Marcos Antonio Pasa, em seu nome a minha saudação aos
demais nobres colegas vereadores e vereadora, a nossa Assessora Jurídica,
ao nosso diretor, nossa secretária, nossas servidoras da Casa, as emissoras
de Rádio Sobradinho, Geração, demais pessoas que estão nos prestigiando e
em nome do patrão Francisco Bernardi a minha saudação e o nosso muito
obrigado de prestigiar por mais essa sessão aqui nesta Casa Legislativa.
Francisco Bernardi que é o patrão do CTG Pousada das Carretas em seu

nome saudação aos demais amigos, amigas, senhores, senhoras e crianças
que estão nos prestigiando. Fui procurado por vários agricultores do distrito da
Coloninha, então fiz uma indicação, é a segunda indicação que eu to fazendo.
O ano passado eu já fiz uma não fui atendido espero que essa seja atendida a
indicação zero quinze de dois mil e dezesseis, que os agricultores do distrito da
Coloninha pedem ao Executivo, a Secretaria de Obras, a Secretaria da
Agricultura que dentro das possibilidades seja colocado uma caixa d’água que
lá tem um terreno que é do município, onde está colocado o secador e tem um
proprietário de terra vizinho ali que cedeu uma vertente que pode ser efetuado
um encanamento e trazido água até essa caixa d’água para que sejam
abastecidos os pulverizadores agrícolas dos tratores, que inclusive um
agricultor de Coloninha até foi punido porque estava tirando água de um arroio
e então para que também não seja tirada água potável do poço artesiano que
existe então a gente tá pedindo e tenho certeza que o executivo vai olhar com
bons olhos e vai atender esse pedido, porque é o segundo pedido que eu estou
fazendo, essa indicação. Também quanto ao projeto de lei zero nove de dois
mil e dezesseis que concede um ônibus ao CTG Pousada das Carretas eu
quero dizer que to feliz porque é o primeiro pedido que eu fiz é uma proposição
que eu fiz no inicio do mês de novembro e que foi atendido, quero agradecer o
Prefeito, que o primeiro pedido que ele esta atendendo, só que ele poderia já
ter concedido tinha o mês de novembro e tinha o mês de dezembro que a
vereadora minha colega a colega vereadora Viviane Redin Mergen ela pediu
vistas desse projeto, não porque nossa bancada era contra, jamais é para ver
da legalidade desse projeto, porque esse ano é um ano eleitoral e eu coloquei
aos meus colegas vereadores que mesmo não sendo legal eu ia votar a favor
porque é um pedido que eu fiz e eu disse ao patrão, disse aos peões do CTG
que eu estaria votando a favor, então pode complicar, mas peço que fique
registrado no anais dessa Casa que esse pedido foi feito no inicio do mês de
novembro e poderia ter sido concedido até o mês de novembro, até o mês de
dezembro, então espero que vai ajudar muito ao CTG Pousada das Carretas,
que o CTG Pousada das Carretas, assim como o CTG Herdeiros da Tradição
e o Herança Gaudéria, representam muito bem o nosso município de Arroio do
Tigre em todo o Estado do Rio Grande, por onde eles passam representam
muito bem. Aproveitando já que to falando do CTG Pousada das Carretas fica
o convite a todos os tradicionalistas para o décimo sétimo Rodeio Crioulo
Intermunicipal que vai iniciar na sexta, sábado e domingo, nesse final de

semana e pode ter certeza Patrão Zeca, demais peões, prendas do CTG
Pousada das Carretas que vai ser um dos maiores rodeios da Décima Quarta
Região que vai acontecer aqui no nosso Arroio do Tigre e fica o convite a todos
os Arroiotigrenses, não só para o Patrão, para todos, para nos, quero estar
presente também para nos receber bem os visitantes que vão bolear a perna
aqui no nosso município de Arroio do Tigre. Também não poderia deixar de
falar que eu estou bastante preocupado é com a emenda que eu tenho lá do
nosso ginásio de esporte da Coloninha que já vai fazer quatro anos, três dias
antes do prefeito, senhor prefeito Gilberto Rathke assumir, essa emenda já foi
depositado um valor de cento e cinquenta e seis mil reais junto a Caixa
Econômica Federal, a primeira etapa foi iniciada e concluída pelo ex-prefeito
Marciano Ravanello e seu vice Vanderlei Hermes e ficou a segunda etapa que
é o total de duzentos mil cento e noventa e cinco é no Ministério do Esporte e
cinco mil é contra partida da Prefeitura Municipal e foi iniciada a segunda
etapa, foi iniciada só que já caiu o que foi feito uma parte, já foi, caiu porque
tava mal feita e a minha preocupação é porque os jovens me procuram agora
final de semana passada tinha torneio de futsal lá na Coloninha e quero dizer
assim que eu me sinto envergonhado com a situação do nosso ginásio de
esportes, porque lá tinha muito entulho, tijolos, areia, pedaços de materiais,
que os jovens tiveram que trabalhar vários dias na limpeza para que pudesse
ser organizado esse torneio lá na Coloninha e as pessoas que visitam a nossa
localidade todos eles perguntam o que ta acontecendo, o que ta acontecendo e
sinceramente agora esses dias, o ano passado, mas precisamente no mês de
novembro nós tivemos em Santa Maria junto a Caixa Econômica Federal e o
dinheiro continua lá e cento e cinquenta e seis mil reais só que a preocupação
que o que vai acontecer com aquela obra, com aquela obra que vai não só a
nossa juventude, mas sim várias entidades que tem lá na Coloninha, então fica
o alerta que eu to fazendo ao senhor prefeito e se for possível ele fazer uma
visita lá e dar uma olhada na situação daquele ginásio. Também eu fui
convidado juntamente com o vereador Leandro Timm e o vereador Flamir
Schneider para nós ir olhar dar uma passada na estrada da Linha Tigre,
sinceramente, sinceramente, eu nunca vi uma coisa dessas, há trinta anos
pode ter certeza que esta estrada tava mais bem conservada, ali nos
passamos Linha Tigre lá passamos na ponte que destruiu o aterro do Arroio
Tigre e seguimos o Arroio Serinha, o Arroio Jaquirana e saímos lá na Linha
Paleta, Anjo da Guarda e observando as propriedades onde existe

colheitadeira, tratores, pessoas, agricultores que tem sua colheita, sua safra e
que não trinta dias já eu quero dizer assim a colheita da soja já ta sendo
colhida e o tabaco também os produtores tem que retirar e é uma precariedade
eu já fiz varias indicações das estradas para que fossem recuperadas as
estradas da que dá acesso a Coloninha, Sitio Alto, Coloninha, Paleta,
Taboãozinho, até que fizeram, até passando pelo Sitio, divisa com Tunas, nas
Campinas, só que para frente não foi feito, não sei quando vai ser feito, até
inclusive ali perto de casa a onde o vereador meu colega ali em esses dias eu
escutei ali que bateu a camioneta embaixo, ali naquele local duzentos metros
longe da minha casa um caminhão que transportava bebida ele não sabia
daqueles buraco que ali existe não sabia e ali caiu duas caixas de bebida de
cerveja ta lá para quem quiser presenciar, tá lá os pedaços de garrafas, até se
não for recuperar nos próximos dias eu vou pegar meu trator e vou pegar a
plataforma e vou colocar terra porque as pessoas não sabem, eles vem e tem
aqueles buracos, inclusive os carros mais baixos batem em baixo e o caminhão
não sabia e ali saltou de cima duas caixas de bebidas, de cerveja, as pessoas
ficaram indignadas, tá lá para quem quiser ver ta lá os pedaços de garrafa eu
retirei ainda ta tudo lá os vidros né então a gente pede só que eu fiquei assim
eu fiz aquele pedido para recuperar lá só que aqui é dentro da cidade aqui da
para dizer que é perímetro urbano aqui na nossa cidade e é uma tristeza uma
calamidade, o que ta acontecendo Lagoãozinho, não tem estrada Lagoãozinho
também, Lomba Alta também não, o que tá acontecendo? Nós estamos no
mês de março, os outros municípios todos tem estradas e o que está
acontecendo com o nosso Arroio do Tigre, o Celeiro do Centro Serra que é o
nosso Arroio do Tigre. Para finalizar eu quero dizer assim oito de março é uma
data especial é o Dia da Mulher e eu considero que todo dia é dia da mulher,
mas oito de março é um dia especial e quero dizer a todas as mulheres que
estão presentes aqui na noite de hoje que a mulher é a perola do lar, feliz de
nós quando chegamos, que encontramos as mulheres vindo nos receber, servir
um chimarrão, a mão amiga que cuida, que está junto do esposo, do
namorado, cuidando os filhos e muitas vezes a gente não da o tratamento que
elas merecem, mas então eu quero dizer que é o meu estou no final do oitavo
ano que estou ocupando este cargo de vereador e sempre não é só dessa vez
eu sempre ocupo a Tribuna e sempre parabenizo as mulheres que são especial
então meus parabéns para todas as mulheres do nosso município de Arroio do
Tigre, do nosso Estado e do nosso Brasil. Para finalizar quero desejar um bom

retorno a todos os senhores a todas as senhoras, uma boa semana de trabalho
e que Deus e nosso senhor sempre ilumine os caminho de todos nós, muito
obrigado.” Não tendo mais nada a tratar, o Presidente marcou próxima reunião
ordinária para o dia catorze de março, próxima segunda-feira, às dezoito horas
e encerrou a reunião.

